SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne
novine“ broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,
139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 OUSRH i 131/17), članka 156. Statuta Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i članka 28. Pravilnika o studijima i studiranju
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta o
upisnim kvotama u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i
diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini
2019./2020. od 26. ožujka 2019. godine (KLASA: 602-04/19-06/9, URBROJ: 2158-60-01-192) raspisuje

NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH,
INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA TE
PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.
Pregled svih studijskih programa na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj
sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na koje se kandidati mogu prijaviti za upis u
I. godinu studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi se na mrežnim stranicama www.postanistudent.hr.
OPĆI DIO NATJEČAJA
Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni
u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

I. PRIJAVE ZA UPISE NA STUDIJE putem NISpVU sustava

Prijave za upis na studijske programe i izbor studijskih programa vrši se elektronički, putem
Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) odnosno mrežne stranice
www.postani-student.hr.
Upute o postupku elektroničkih prijava studijskih programa nalaze se na mrežnoj stranici www.postanistudent.hr i www.studij.hr.

1.1. Državna matura kao uvjet upisa na studij
Kandidati koji 2019. završavaju srednju školu ili su je završili 2010. i kasnije obvezni su položiti ispite
državne mature kako bi prijavili željene studije.
Kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine odnosno prije uvođenja
državne mature nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na studij, ali u tom slučaju ne
dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja, već se za upis natječu samo ocjenama koje su
stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja, posebnim postignućima i rezultatima dodatnih provjera
posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje provode pojedina visoka učilišta. Iznimno, ako visoko
učilište u sklopu svojih uvjeta za upis na studijski program zahtijeva prijelaz određenoga ukupnog
bodovnog praga i/ili praga na ispitima državne mature, potrebno je položiti tražene ispite državne
mature.
Detaljnije informacije dostupne su na mrežnim stranicama https://www.studij.hr/sve-o-prijavama
1.2. Krajnji rokovi za elektroničku prijavu studijskih programa u sustavu NISpVU
Ljetni rok - do 15. srpnja 2019. (do 15:59 sati) ili do ranijeg roka kojeg odredi visoko učilište.
Jesenski rok - od 24. srpnja do 17. rujna 2019. (do 15:59 sati) ili do ranijeg roka kojeg odredi visoko
učilište.
Zbog specifičnosti nekih studijskih programa jedan od uvjeta za upis na studij može biti dodatna
provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (PZVS) potrebnih za uspješno studiranje na tom
studijskom programu. Visoka učilišta provode postupak dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i
sposobnosti pa je osim elektroničke prijave studijskog programa u NISpVU, prijavu potrebno podnijeti
i izravno visokom učilištu.
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

ljetni/jesenski rok

Zadnji dan prijave
visokom učilištu
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 1. ljetni rok
17. svibnja 2019.
Dentalna medicina
2. ljetni rok
27. lipnja 2019.
jesenski rok
5. rujna 2019.
Kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na
IBAN: HR7125000091101460942 s naznakom „Test psihomotorike“ – upute na web stranici Fakulteta.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

ljetni/jesenski rok

Kineziologija

ljetni rok
jesenski rok

Zadnji dan prijave
visokom učilištu
17. lipnja 2019.

2. rujna 2019.
Kandidati su obvezni s prijavom dostaviti Fakultetu i potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od
700,00 kn (preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija) uplaćenih na IBAN: HR1825000091102044575 s
naznakom „troškovi dodatne provjere ".
Filozofski fakultet
Jednopredmetni
Psihologija

preddiplomski

ljetni/jesenski rok
sveučilišni

studij

ljetni rok
jesenski rok

Zadnji dan prijave
visokom učilištu
3. lipnja 2019.

12. kolovoza 2019.
Kandidati su obvezni s prijavom dostaviti Fakultetu i potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od
150,00 kn uplaćenih na IBAN: HR8423600001102484368 s naznakom „troškovi provjere dodatnih sposobnosti psihologija".

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Preddiplomski
urbanizam

sveučilišni

studij

Arhitektura

ljetni/jesenski rok
i

ljetni rok
jesenski rok

Zadnji dan prijave
visokom učilištu
10. lipnja 2019.

2. rujna 2019.
Kandidati su obvezni s prijavom dostaviti Fakultetu i potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od
350,00 kn uplaćenih na IBAN: HR0425000091102002438 s naznakom „troškovi dodatne provjere ".
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

ljetni/jesenski rok

Pravni fakultet Osijek

ljetni/jesenski rok

Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad

ljetni rok
jesenski rok

Zadnji dan prijave
visokom učilištu
Filozofsko-teološki studij
ljetni rok
28. lipnja 2019.
jesenski rok
6. rujna 2019.
Kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 100,00 kn uplaćenih na
IBAN: HR4523900011100474440
Zadnji dan prijave
visokom učilištu
11. lipnja 2019.

3. rujna 2019.
Kandidati su obvezni s prijavom dostaviti Fakultetu i potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od
250,00 kn uplaćenih na IBAN: HR8023400091100163962 s naznakom „troškovi dodatne provjere".
Akademija za umjetnost i kulturu

ljetni/jesenski rok

Glazbena pedagogija

ljetni rok
jesenski rok
ljetni rok
jesenski rok
ljetni rok
jesenski rok
ljetni rok
jesenski rok

Zadnji dan prijave
visokom učilištu
12. lipnja 2019.
4. rujna 2019.
2. srpnja 2019.
6. rujna 2019.
12. lipnja 2019.
4. rujna 2019.
28. lipnja 2019.
29. kolovoza 2019.

ljetni rok
jesenski rok

26. lipnja 2019.
29. kolovoza 2019.

Klavir
Pjevanje
Likovna kultura
Gluma i lutkarstvo

ljetni rok
2. srpnja 2019.
jesenski rok
6. rujna 2019.
ljetni
rok
2. srpnja 2019.
Teorija muzike
jesenski rok
6. rujna 2019.
ljetni
rok
2. srpnja 2019.
Gitara
jesenski rok
6. rujna 2019.
ljetni
rok
2. srpnja 2019.
Tambure
jesenski rok
6. rujna 2019.
Kandidati su obvezni dostaviti Akademiji potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na
IBAN: HR4523600001102162739 s naznakom "za provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti ".
Kompozicija

Rezultate dodatnih provjera kandidata u sustav NISpVU unosi znanstveno-nastavna/umjetničkonastavna sastavnica.
Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri PZVS gube pravo upisa na studijski program.

II. PRIJAVE ZA UPISE NA STUDIJE za kandidate starije od 25 godina

Prijave za kandidate starije od 25 godina podnose se izravno znanstveno/umjetničko-nastavnim
sastavnicama koje su utvrdile broj mjesta za upis na određene studijske programe na koja se mogu
upisati na temelju razredbenog postupka/ispita kojeg provodi znanstveno-nastavna/umjetničko-nastavna
sastavnica (više u posebnom dijelu natječaja).
1.1. Dokumenti za prijavu kandidata starijih od 25 godina (prilažu se visokom učilištu):
1.
2.
3.
4.

5.

Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika). Priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava
e-Građani.
Izvod iz matične knjige rođenih. Priznaje se e-Izvadak iz MR generiran iz sustava eGrađani.
Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole
(izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi).
Priznanicu o uplati troškova razredbenog postupka uplaćenih na IBAN visokog učilišta uz
naznaku „za razredbeni postupak“. Trošak razredbenog postupka iznosi 300,00 kn. Broj
IBAN-a i poziv na broj vidjeti u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA ili na mrežnim
stranicama visokog učilišta.
Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak
priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim,
gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj
i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak
priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u
strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno
obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385
(1) 627- 4666).

6. Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije
(prilažu kanditati koji imaju ovaj status)

1.2. Upisi kandidata starijih od 25 godina
Rokovi za upis kandidata starijih od 25 godina koji su ostvarili pravo upisa i popis dokumenata koje su
kandidati dužni priložiti prilikom upisa navedeni su u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i/ili na
mrežnim stranicama visokog učilišta.

III. UPISNA MJESTA

KLASA: 602-04/19-06/9
URBROJ: 2158-60-01-19-2
Osijek, 26. ožujka 2019.

Na temelju članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne
novine" broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,
101/14 - O i RUSRH, 60/15 OUSRH i 131/17), članka 64. stavka 1. podstavka 4. Statuta
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i članku 28. Pravilnika o
studijima i studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku na 5. sjednici u akademskoj godini 2018./2019. održanoj 26.
ožujka 2019. godine pod točkom 5. dnevnog reda donio je sljedeću
ODLUKU
o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija,
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih
stručnih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2019./2020.
I.
Utvrđuje se broj mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija na
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku u akademskoj godini 2019./2020. kako slijedi:
 broj upisnih mjesta na redovitim studijima za državljane RH i državljane država članica EU
 broj upisnih mjesta na redovitim studijima za strane državljane
 broj upisnih mjesta za izvanredne studije.
Pravo upisa na studij kandidati ostvaruju prema ostvarenim bodovima i redoslijedu na konačnoj
ranglisti, do ispunjenja upisnih kvota.
II.
(1) Temeljem Preporuke Rektorskog zbora od 9. svibnja 2018. godine pravo izravnog upisa na
visoka učilišta u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani
unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne
provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju:
 hrvatski branitelji iz Domovinskog rata - hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz
Domovinskog rata,
 djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata,
 djeca 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine

 djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 82/01, 103/03, 148/13),
u daljnjem tekstu: Zakon,
 djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8.
Zakona,
 djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oštećenjem
organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona.
(2) Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani
unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne
provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju kandidati sa 60-postotnim i većim
tjelesnim oštećenjem (invaliditetom). Ako visoko učilište nije odredilo drukčije, pod prijeđenim
bodovnim pragom smatraju se svi položeni ispiti koje je visoko učilište utvrdilo kao obvezu za
upis.
(3) Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde/rješenja nadležnih tijela kojima
dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz stavaka (1) i (2) ove točke:
 Hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga
rata status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u RH, izdanom nakon 1.
siječnja 2005. g. (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva).
 Djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji
nestalih hrvatskih branitelja, te djeca 100-postotnih HRVI Domovinskoga rata prve skupine
status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici područne
(regionalne) samouprave.
 Kandidati sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status
dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.
 Kandidati iz stavka (1), alineja 5., 6. i 7. svoj status dokazuju potvrdom nadležnog ureda
državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela grada. Navedeni dokazi (u
izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u RH.
(4) Kandidati iz stavaka (1) i (2) ove točke koji su prešli razredbeni prag ali nisu rangirani
unutar upisne kvote upisat će se izvan kvote do ispunjenja kapaciteta. Ministarstvo znanosti i
obrazovanja snosit će troškove studija tako upisanih kandidata.
III.
Strani državljani – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje nisu trajno
nastanjene u Republici Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora.
IV.
U slučaju da se ne popune upisna mjesta za strane državljane na njih se mogu upisati državljani
RH/EU uz prethodnu suglasnost Sveučilišta na temelju zahtjeva znanstveno/umjetničkonastavne sastavnice.

V.
Broj mjesta za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija na
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku u akademskoj godini 2019./2020. prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Odluke.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se dostavlja Središnjem prijavnom uredu
Agencije za znanost i visoko obrazovanje u svrhu unošenja upisnih kvota u Nacionalni
informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) i čini sastavni dio Natječaja za upis u
I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih
sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim
sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2019./2020.

REKTOR

Prof. dr. sc. Vlado
Guberac

Broj upisnih mjesta za upis u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske
sveučilišne studije te na preddiplomske stručne studije u akademskoj godini 2018./2019. na Sveučilištu Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku utvrđen je Odlukom Senata Sveučilišta od 26. ožujka 2019. godine (KLASA: 602-04/19-06/9,
URBROJ: 2158-60-01-19-2)

Upisna mjesta za upis u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i
diplomske sveučilišne studije te na preddiplomske stručne studije
u akademskoj godini 2019./2020.

UPISNA MJESTA
Znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica/studij

Redoviti
studenti

Izvanredni
studenti

Strani
državljani

UKUPNO

1

2

3

4

A. PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJI
PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

267

0

4

271

ODJEL ZA BIOLOGIJU

70

0

0

70

Preddiplomski sveučilišni studij Biologija

70

0

0

70

ODJEL ZA FIZIKU

50

0

1

51

Preddiplomski sveučilišni studij Fizika

50

0

1

51

ODJEL ZA KEMIJU

50

0

0

50

Preddiplomski sveučilišni studij Kemija

50

0

0

50

ODJEL ZA MATEMATIKU

97

0

3

100

Preddiplomski sveučilišni studij Matematika

49

0

1

50

Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo

48

0

2

50

PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

600

30

7

637

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

280

0

0

280

Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika

140

0

0

140

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

140

0

0

140

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET

160

0

2

162

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo; smjer: opći

120

0

2

122

40

0

0

40

STROJARSKI FAKULTET

160

30

5

195

Preddiplomski sveučilišni studij Strojarstvo

160

30

5

195

PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

160

145

5

310

60

145

5

210

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

0

25

5

30

Preddiplomski sveučilišni studij Dentalna higijena

0

0

0

0

30

0

0

30

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - dislocirani studij u Pregradi

0

60

0

60

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - dislocirani studij u Novoj
Gradiški

0

60

0

60

30

0

0

30

100

0

0

100

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

70

0

0

70

Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

30

0

0

30

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo

Preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija, Orahovica
MEDICINSKI FAKULTET

UPISNA MJESTA
Znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica/studij

Redoviti
studenti

Izvanredni
studenti

Strani
državljani

UKUPNO

1

2

3

4

A. PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJI
PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

415

25

15

455

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

275

25

10

310

Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda; smjer: Agroekonomika

55

5

2

62

Bilinogojstvo

55

5

2

62

Mehanizacija

55

5

2

62

Zootehnika

55

5

2

62

Hortikultura

55

5

2

62

Preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija

140
140

0
0

5
5

145
145

PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

480

330

7

817

EKONOMSKI FAKULTET

260

260

5

525

Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad

220
180
40

70
50
20

2
2
0

292
232
60

PODRUČJE DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

333

0

2

335

FILOZOFSKI FAKULTET

290

0

0

290

Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studiji

120

0

0

120

Hrvatski jezik i književnost

25

0

0

25

Informatologija

40

0

0

40

Njemački jezik i književnost

25

0

0

25

Psihologija

30

0

0

30

170

0

0

170

Sociologija - Pedagogija

5

0

0

5

Sociologija - Engleski jezik i književnost

5

0

0

5

Sociologija - Filozofija

5

0

0

5

Sociologija - Povijest

5

0

0

5

Sociologija - Hrvatski jezik i književnost

5

0

0

5

Povijest - Filozofija

5

0

0

5

Engleski jezik i književnost - Njemački jezik i književnost

25

0

0

25

Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost

25

0

0

25

Mađarski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost

10

0

0

10

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Preddiplomski sveučilišni studij Financijski menadžment
Preddiplomski studij Marketing
Preddiplomski studij Menadžment
Preddiplomski studij Poduzetništvo
Preddiplomski studij Poslovna informatika
Preddiplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak
PRAVNI FAKULTET
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studiji

Znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica/studij

UPISNA MJESTA

Redoviti
studenti

Izvanredni
studenti

Strani
državljani

UKUPNO

1

2

3

4

A. PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJI
Hrvatski jezik i književnost - Njemački jezik i književnost

5

0

0

5

5
10

0
0

0
0

5
10

5

0

0

5

Engleski jezik i književnost - Filozofija

15

0

0

15

Mađarski jezik i književnost - Povijest

10

0

0

10

Engleski jezik i književnost - Pedagogija

5

0

0

5

Engleski jezik i književnost - Povijest

5

0

0

5

Filozofija - Hrvatski jezik i književnost

5

0

0

5

Hrvatski jezik i književnost - Pedagogija

5

0

0

5

Mađarski jezik i književnost - Pedagogija

5

0

0

5

Njemački jezik i književnost - Pedagogija

5

0

0

5

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

43

0

2

45

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Filozofsko-teološki studij

43

0

2

45

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI

220

110

6

336

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

220

110

6

336

35

55

3

93

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek

0
70

55
0

0
3

55
73

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij,
Slavonski Brod

55

0

0

55

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija

60

0

0

60

UMJETNIČKO/ZNANSTVENO PODRUČJE

90

41

16

147

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU
Preddiplomski studij Glume i lutkarstva

90

41

16

147

8

0

1

9

0

0

0

0

Kompozicija

2

2

0

4

Teorija muzike

2

2

0

4

Gitara

2

2

0

4

Tambure

2

2

0

4

Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Pedagogija - Povijest
Mađarski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost

Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i
obrazovanja, Osijek*
Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i
obrazovanja, Slavonski Brod*

Preddiplomski studij Kazališno oblikovanje
Preddiplomski studij Kompozicija s teorijom muzike; smjerovi:

Preddiplomski Studij Žičani instrumenti; smjerovi:

Preddiplomski studij Klavir

2

4

0

6

Preddiplomski studij Likovna kultura

11

4

1

16

Preddiplomski studij Glazbena pedagogija

10

4

1

15

UPISNA MJESTA
Znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica/studij

Redoviti
studenti

Izvanredni
studenti

Strani
državljani

UKUPNO

1

2

3

4

A. PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJI
Preddiplomski studij Pjevanje

1

1

1

3

50

20

12

82

2565

681

62

3308

PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

180

60

2

242

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

120

0

0

120

0

0

0

0

Elektroenergetika

30

0

0

30

Automatika

30

0

0

30

Preddiplomski stručni studij Računarstvo

60

0

0

60

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET

60

60

2

122

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo

60

60

2

122

PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

50

0

0

50

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

50

0

0

50

stručni studij Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo

30

0

0

30

stručni studij Zootehnika

20

0

0

20

DRUŠTVENE ZNANOSTI

100

30

0

130

EKONOMSKI FAKULTET

0

0

0

0

Preddiplomski stručni studij Trgovina

0

0

0

0

Preddiplomski sveučilišni studij Kultura, mediji i menadžment
Ukupno preddiplomski i integrirani sveučilišni studiji
B. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika; smjerovi:
Informatika

preddiplomski stručni studij Računovodstvo

0

0

0

0

PRAVNI FAKULTET

100

30

0

130

Preddiplomski stručni Upravni studij

100

30

0

130

Ukupno preddiplomski stručni studiji

330

90

2

422

2895

771

64

3730

SVEUKUPNO-SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

*Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i
obrazovanja, Osijek (izvanredni) će se izvoditi ako se popuni
kvota
*Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i
obrazovanja, Slavonski Brod (izvanredni) će se izvoditi ako se
popuni kvota

UPISNE KVOTE ZA STUDENTE STARIJE OD 25 GODINA
1. REDOVITI STUDENTI

Znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica/studij

UPISNA
MJESTA

EKONOMSKI FAKULTET

5

Preddiplomski sveučilišni studiji

5

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

3

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

3

ODJEL ZA BIOLOGIJU

5

Preddiplomski sveučilišni studij Biologija

5

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

15

Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda; smjerovi:

10

Agroekonomika

2

Bilinogojstvo

2

Mehanizacija

2

Zootehnika

2

Hortikultura
Preddiplomski stručni studiji

2
5

stručni studij Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo

3

stručni studij Zootehnika

2

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

5

Preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija

5

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU
Preddiplomski studij Glume i lutkarstva

2

Preddiplomski studij Likovna kultura

1

SVEUČILIŠTE - UKUPNO REDOVITI STARIJI OD 25 GODINA

1
35

2. IZVANREDNI STUDENTI

Znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica/studij

UPISNA
MJESTA

EKONOMSKI FAKULTET

20

Preddiplomski sveučilišni studiji
Preddiplomski stručni studiji

20
0

Računovodstvo

0

Trgovina

0

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO

20

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - dislocirani studij u Pregradi

20

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
Preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – Osijek

10
5

Preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – Slavonski Brod
FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

25

Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda; smjerovi:

25

5

Agroekonomika

5

Bilinogojstvo

5

Mehanizacija

5

Zootehnika

5

Hortikultura
PRAVNI FAKULTET

5
45

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo

20

Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad

10

Preddiplomski stručni Upravni studij

15

SVEUČILIŠTE - UKUPNO IZVANREDNI STARIJI OD 25 GODINA

120

IV. PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINA)

I.
Puni iznos participacije u troškovima studija (u daljnjem tekstu: participacija) za upis u I. godinu
preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih
sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2019./2020. na znanstvenonastavnim/umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iznosi:
a) 5.500,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti,
odnosno u nastavnom području društvenih i humanističkih struka (osim studija Kineziologije) te za
studije Matematike,
b) 7.370,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti,
odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studij Fizike i Kineziologije,

c) 9.240,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i zdravstvenih te
prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka biomedicine i
zdravstva i za umjetničke studije.
Participaciju redovitih studenata koji u akademskoj godini 2019./2020. po prvi puta upisuju 1. godinu
studija u cijelosti podmiruje MZO iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU koji u akademskoj godini 2019./2020. po
prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Navedena
se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU, koji će studirati u statusu redovitih studenata,
plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše u visini trostrukog iznosa participacije
ovisno o znanstvenom, odnosno umjetničkom području pripadajućeg studija.
Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije za odgovarajući studij. Za odgovarajući studij
plaćaju 75.000,00 kn za preddiplomski sveučilišni studij Dentalna medicina.
Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih
obitelji) mogu platiti najviše 50 % punog iznosa participacije utvrđene za studij u odgovarajućem
znanstvenom odnosno umjetničkom području.
Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO-a na nekom od visokih
učilišta u RH i u akademskoj godini 2019./2020. upisuje I. godinu redovitog studija iste razine na nekoj
od sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obvezan je platiti puni iznos participacije
u troškovima studija. Pravo na redoviti studij uz subvenciju MZO-a na višim godinama student
ostvaruje sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih
troškova Sveučilišta.

V. UPISI
Objavom konačnih rang-lista za upis na studijske programe kandidat će se naći samo na rang-listi onoga
studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta i na kojem ostvaruje pravo upisa. S ostalih
rang-lista bit će izbrisan.
Konačne rang-liste za upise na studijske programe za ljetni rok bit će objavljene 15. srpnja 2019.
nakon 16:00 sati, a za jesenski rok 17. rujna 2019. godine.
Jednom objavljene konačne rang-liste su nepromjenjive.
Nakon objave konačnih rang-lista kandidat se može upisati samo na onaj studijski program na kojem je
ostvario pravo upisa i dobio upisni broj. Dodjelom upisnog broja za određeni studijski program nastaje
obveza kandidata da se na taj studijski program upiše.
Nakon ostvarenog prava upisa, za daljnje informacije o samom upisu na željeni studij potrebno je obratiti
se izravno visokome učilištu ili pogledati na mrežnoj stranici visokog učilišta.

2. UPISNI ROKOVI
Rokovi upisa na pojedine studijske programe navedeni su u POSEBNOM DIJELU OVOG
NATJEČAJA i na mrežnim stranicama znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
3. TROŠKOVI UPISA
Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku naplaćuju
troškove upisa i upisnih materijala sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke Senata Sveučilišta
o posebnim naknadama od 4. travnja 2018. godine (KLASA: 602-04/18-06/6, URBROJ: 2158-60-0118-4) i to: sastavnice koje koriste indeks 450,00 kn i sastavnice koje koriste e-indeks 300,00 kn +
30,00 kn projekti Studentskog zbora Sveučilišta.
4. DOKUMENTI ZA UPIS
Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
Jedna fotografija veličine 4x6 cm
Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe
svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid).
- Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata.
- Priznanicu o uplati participacije (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu „izvanredni
student“ ili „stranac“. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN visokog učilišta (broj
IBAN-a vidi u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA).
- Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 480,00 kn za sastavnice koje koriste indeks,
odnosno 330,00 kn za sastavnice koje koriste e-indeks uplaćenih na IBAN visokog učilišta.
Kandidati - strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju
(OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Osijek, Županijska 4,
Osijek.
-

Napomena:
Kandidati trebaju provjeriti u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i/ili na mrežnim stranicama
visokog učilišta traže li se za upis dodatni dokumenti.

OBAVIJESTI ZA KANDIDATE STRANE DRŽAVLJANE
Kandidati s državljanstvom ostalih država članica EU prijavljuju se pod jednakim uvjetima na natječaj
kao i državljani RH.
Kandidati koji su završili srednjoškolski program izvan RH u državi koja ima izgrađen sustav vanjskog
vrednovanja srednjeg obrazovanja mogu se prijaviti za upis na studije sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku pri čemu im se rezultati njihovih završnih ispita priznaju kao rezultati obveznog
dijela ispita državne mature, ali za upis moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisalo visoko učilište.

POSEBNI DIO NATJEČAJA
PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

1.
FAKULTET
ELEKTROTEHNIKE,
RAČUNARSTVA
I
INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA, 31000 Osijek, Kneza Trpimira 2b, tel. 031/224-600; URL: www.ferit.hr; IBAN:
HR1923900011100016777

Upisi
Upis na preddiplomske sveučilišne studije i preddiplomske stručne studije će se provoditi u
-

ljetnom roku 17. srpnja 2019.
jesenskom roku 20. rujna 2019.

Obavijesti
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi FERIT-a i URL:
http://postani-student.ferit.hr
Informacije o studijskim programima preddiplomskih studija i stručnog studija Fakulteta
nalaze se na web-stranicama:
http://www.ferit.unios.hr/studiji/studijski-programi-i-predmeti/

2. GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK, 31000 Osijek, Vladimira Preloga
3, tel. 031/274-365, tel. 031/540-090, fax: 031/540-071,URL: www.gfos.unios.hr; http://most.gfos.hr/,
IBAN: HR0425000091102002438

Upisi
Upisi na preddiplomske sveučilišne studije i preddiplomski stručni studij Građevinskog i arhitektonskog
fakulteta će se provoditi u
ljetnom roku:
-

17. srpnja 2019. - preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

-

18. srpnja 2019. - preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
- preddiplomski stručni (redoviti) studij Građevinarstvo

jesenskom roku:
-

20. rujna 2019. - svi preddiplomski studiji

Upisi će se provoditi u prostorijama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, Vladimira
Preloga 3.
Obavijesti
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Uredu za studente Građevinskog i
arhitektonskog fakulteta Osijek, Vladimira Preloga 3, osobno, telefonom na brojeve: 031/274-365 i
031/540-090 i na e-mail: amagdika@gfos.hr

UPIS KANDIDATA STARIJIH OD 25 GODINA

1.1. Prijave za razredbeni postupak
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstva: upisna kvota - 3 studenta
Na studij se mogu prijaviti osobe starije od 25 godina koje imaju završenu četverogodišnju srednju školu,
a nisu polagale državnu maturu.
Prijave za razredbeni postupak se primaju od 04. do 06. rujna 2019.
Prijava za razredbeni postupak podnosi se na posebnoj tiskanici koja se podiže u Uredu za studente ili
na mrežnoj stranici Fakulteta www.gfos.unios.hr
Radno vrijeme Ureda od 10.00 - 14.00 sati.
Uz prijavne obrasce kandidati moraju priložiti dokumente navedene na obrascu.

1.2. Razredbeni postupak

Izbor kandidata za upis na preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstva obavlja se putem
razredbenog postupka, koji obuhvaća sve kandidate i sastoji se od:
1. Vrednovanja uspjeha u srednjoj školi
opći uspjeh u sva četiri razreda te završni ispit (matura)
vrednovanja uspjeha iz predmeta: Matematika i Fizika
Kandidati na temelju uspjeha u srednjoj školi mogu ostvariti najviše 65 bodova.
2. Provjera znanja putem pismenog testa
Kandidati na temelju pismene provjere znanja mogu ostvariti najviše 135 bodova.
Kandidat može po svim osnovama vrednovanja ostvariti maksimalno 200 bodova.
Razredbeni ispit će se održati ukoliko se prijavi više kandidata od utvrđene kvote.
Razredbeni ispit će se održati 12. rujna 2019. godine u 9.00 sati, u prostorijama Građevinskog i
arhitektonskog fakulteta Osijek.
Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit navedenog dana u 08.30 sati. Na ispit treba donijeti
identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu), bez koje se ne može pristupiti razredbenom
ispitu.
Provjera znanja obuhvaća gradivo iz predmeta Matematika i Fizika.
Rezultati razredbenog ispita bit će objavljeni 17. rujna 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta
www.gfos.unios.hr i oglasnoj ploči.

3.

Upisi

Upisi će se provoditi 20. rujna 2019.
4.

Obavijesti

Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Uredu za studente Građevinskog i
arhitektonskog fakulteta Osijek, Vladimira Preloga 3, osobno, telefonom na brojeve: 031/274-365 i
031/540-090 i na e-mail: amagdika@gfos.hr

3. STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU, 35000 Slavonski Brod, Trg Ivane
Brlić-Mažuranić 2, tel. 035/446-188, URL: www.sfsb.unios.hr,
IBAN: HR8923400091100171075

1. Upisi
na preddiplomski sveučilišni studij Strojarstva Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu će se
provoditi u
-

ljetnom roku 16. i 17. srpnja 2019.
jesenskom roku 18. rujna 2019.

16. srpnja 2019.
PLASMAN NA RANG LISTI
1-20
21-40
41-60
61-80

VRIJEME UPISA
10,00 h
11,00 h
12,00 h
13,00 h

17. srpnja 2019 .
PLASMAN NA RANG LISTI
81-100
101-120
121-140 i izvanredni studenti
141-160

VRIJEME UPISA
8,00 h
9,00 h
10,00 h
11,00 h

Potrebna dokumentacija:
Svjedodžba ili Potvrda o položenoj državnoj maturi (original i preslika)
Osobna iskaznica (preslika)
1 fotografija (4x6 cm) u boji
dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kn (upisni materijali, studentska iskaznica,
osiguranje, projekti Studentskog zbora) na IBAN Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu
HR8923400091100171075, poziv na broj 183, opis plaćanja: troškovi upisa
Ukoliko Potvrda o položenoj državnoj maturi kandidatu nije uručena do trenutka upisa, može ju
dostaviti u rujnu.

1. Obavijesti

1. REDOVITI STUDENTI koji su prethodno bili upisani kao redoviti studenti na nekom drugom
visokom učilištu u Republici Hrvatskoj uz plaćanje troškova upisa plaćaju i participaciju u
troškovima studija (školarinu) za I. godinu studija u iznosu od 7.370,00 kuna.

2. IZVANREDNI STUDENTI uz plaćanje troškova upisa plaćaju i participaciju u troškovima studija
(školarinu) za I. godinu studija u iznosu od 7.370,00 kuna .
3. Pristupnici koji ne iskoriste pravo na upis u roku u kojem su ga stekli i ne pristupe upisima u
zakazane dane, 16. i 17. srpnja 2019. gube pravo upisa na Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu.

Obavijesti
Detaljnije obavijesti o upisu u I. godinu biti će dostupne na web stranici Fakulteta i u Uredu za studente
na telefon 035/493-404.
Informacije o uvjetima upisa, dužini trajanja studija, sadržaju studijskog programa i kriterijima izbora
pristupnika dostupne su na web stranici Fakulteta.

PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

4. FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO, Osijek, Crkvena 21, tel.: 031/399600; fax: 031/399-601; URL: www.fdmz.hr, IBAN: HR7125000091101460942 (Addiko bank d.d.
Zagreb)
Upisi će se provoditi za

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE
MEDICINE

Upisi
-

ljetni rok 19. i 20. srpnja 2019. od 9.00 do 12.00 sati
jesenski rok 20. rujna 2019. od 9.00 do 12.00 sati

Obavijesti
Obavijesti o upisu studenata u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, referadi
studija Dentalne medicine na telefon 031/399-621 ili 031/399-624.
Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom
papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.
Prijave
Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru je za:
-

1. ljetni rok – 17. svibnja 2019.
2. ljetni rok – 27. lipnja 2019.
jesenski rok – 5. rujna 2019.

Kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 300,00 kn
uplaćenih na broj žiro-računa IBAN HR7125000091101460942.
Termin održavanja dodatne provjere je u:
-

1. ljetnom roku 25. svibnja 2019.
2. ljetnom roku 29. lipnja 2019.
jesenskom roku 07. rujna 2019.

Rezultati dodatne provjere objavit će se za:
-

1. ljetni rok – 28. svibnja 2019.

-

2. ljetni rok – 02. srpnja 2019.
jesenski rok – 10. rujna 2019.

na oglasnoj ploči i internet stranici Fakulteta, te na stranici www.postani-student.hr.
Obavijesti
Sve obavijesti o prijavama za test psihomotorike, potrebnoj dokumentaciji, rokovima i upisima mogu
se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, referadi studija Dentalne medicine, na telefon 031/399-621 ili
031/399-624. Bitno je redovito pratiti internet stranice Fakulteta (www.fdmz.hr) i www.postanistudent.hr.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO OSIJEK

Upisi
-

ljetni rok 16. i 17. srpnja 2019. od 9.00 do 12.00 sati
jesenski rok 18. rujna 2019. od 9.00 do 12.00 sati

Obavijesti
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, referadi studija
Sestrinstvo, na telefon 031/399-624.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – DISLOCIRANI STUDIJ U
PREGRADI
Upisi za kandidate koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature će se provoditi u
-

ljetnom roku 18. i 19. srpnja 2019. od 9.00 do 12.00 sati
jesenskom roku 20. rujna 2019. od 9.00 do 12.00 sati

UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA

1. Uvjeti upisa
Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi: upisna kvota - 25 izvanrednih
studenata.
Izvanredni studenti studij upisuju i studiraju uz plaćanje pune participacije (godišnje školarine) u
iznosu od 9.240,00 kn.
Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji imaju završenu četverogodišnju srednju medicinsku školu bez
obveze polaganje državne mature i stariji su od 25 godina.
2. Prijave za razredbeni postupak

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet
za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21 (prijave dostaviti na adresu Cara Hadrijana 10E,
31 000 Osijek) ili osobno u Ured za studente, Cara Hadrijana 10E, prvi kat (soba K-10), od 1. do 5.
srpnja 2019. godine, svakodnevno u uredovno radno vrijeme (od 7.30 do 15.30 sati).
Dokumenti potrebni za prijavu:
• Obrazac prijave za upis koji se može preuzeti na mrežnim stranicama Fakulteta
(www.fdmz.hr). Obrazac za prijavu (.doc) - Obrazac za prijavu (.pdf)
• Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili
ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi koja ih je izdala).
• Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja
inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i
umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje
Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske
kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka
obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37b,
Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666).
• Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu
kandidati koji imaju ovaj status).
3. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak se sastoji od:
• vrednovanja općeg uspjeha iz srednje škole
• dodatne provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor)
Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) će se održati u zgradi
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dana 9. srpnja 2019. godine pred Povjerenstvom.
Raspored održavanja motivacijskog razgovora će biti objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta
(www.fdmz.hr) nakon završetka prijave.
Rezultati motivacijskog razgovora biti će objavljeni 11. srpnja 2019. godine na mrežnim stranicama
Fakulteta (www.fdmz.hr).
4. Rezultati razredbenog postupka
Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu
Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta
(www.fdmz.hr) 12. srpnja 2019. godine.

5. Upisi
Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa provest će se dana 18. i 19. srpnja 2019. u Uredu za
studente, zgrada Srednje škole u Pregradi, Stjepana Škreblina bb, 49218 Pregrada, u vremenu od 9.00
do 12.00 sati.
Obavijesti
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, referadi studija
Sestrinstvo u Pregradi, na telefon 049/377-273.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – DISLOCIRANI STUDIJ U
NOVOJ GRADIŠKI
Upisi za kandidate koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature će se provoditi u
-

ljetnom roku 18. i 19. srpnja 2019. od 9.00 do 12.00 sati
jesenskom roku 20. rujna 2019. od 9.00 do 12.00 sati

Obavijesti
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, referadi studija
sestrinstva u Novoj Gradiški, na telefon 091/2241521 ili na mail: mbakovic@fdmz.hr.
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJA U ORAHOVICI
Upisi za kandidate koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature će se provoditi u
-

ljetnom roku 17. i 18. srpnja 2019. od 9.00 do 12.00 sati
jesenskom roku 20. rujna 2019. od 9.00 do 12.00 sati

Obavijesti
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, referadi studija
Fizioterapija, na telefon 091/2241511 ili na mail: rlukic@fdmz.hr.

5. MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK, Osijek, Cara Hadrijana 10E, tel. 031/512-800; fax: 031/512833; URL: www.mefos.unios.hr, IBAN HR0825000091102014297

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA
Upisi kandidata na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicina, prema rang listi
objavljanoj putem NISpVU sustava, provodit će se u:
-

ljetnom roku: 18. i 19. srpnja 2019.
jesenskom roku: 23. rujna 2019.

Detaljan raspored upisa bit će objavljen 16. srpnja 2019. godine, odnosno 19. rujna 2019. godine
na mrežnoj stranici: www.mefos.unios.hr
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo
na upis.

Obavijesti
Obavijesti o upisu studenata u I. godinu studija mogu se dobiti u Uredu za studente Medicinskog
fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na telefon 031/399-622 i na mrežnoj stranici:
www.mefos.unios.hr

PREDDIPLOMSKI
DIJAGNOSTIKA

SVEUČILIŠNI

STUDIJ

MEDICINSKO

LABORATORIJSKA

Upisi kandidata na preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika, prema rang
listi objavljanoj putem NISpVU sustava, provodit će se u:
-

ljetnom roku: 17. srpnja 2019.
jesenskom roku: 23. rujna 2019.

Detaljan raspored upisa bit će objavljen 16. srpnja 2019. godine, odnosno 19. rujna 2019.na mrežnoj
stranici: www.mefos.unios.hr
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo
na upis.
Obavijesti
Obavijesti o upisu studenata u I. godinu studija mogu se dobiti u Uredu za studente Medicinskog
fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na telefon 031/399-625 i na mrežnoj stranici:
www.mefos.unios.hr

PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
6. FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK, 31000 Osijek, Vladimira Preloga
1, tel. 031/554-844, faks 031/554-853; URL: www.fazos.unios.hr, IBAN: HR1725000091102019470

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo,
Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika i preddiplomske stručne studije: Bilinogojstvo – smjer
ratarstvo i Zootehnika će se provoditi u
-

ljetnom roku od 16. do 19. srpnja 2019.
jesenskom roku od 19. do 20. rujna 2019.

u vremenu od 9.00 do 14.00 sati, u prostorima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira
Preloga 1, 31000 Osijek.

UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA
Osobe koje su četverogodišnje srednje obrazovanje završile u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, a
koje do uključivo 30. rujna 2019. navršavaju 25 godina, mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu
preddiplomskog sveučilišnog ili preddiplomskog stručnog studija u statusu redovitog studenta, prema
posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis i u I. godinu preddiplomskog
sveučilišnog studija u statusu izvanrednog studenta.
Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti
Osijek za osobe starije od 25 godina je 10 studenata za redoviti studij i 25 studenata za izvanredni studij.
Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog stručnog studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek
za osobe starije od 25 godina je 5 studenata za redoviti studij.
Posebni uvjeti upisa za osobe starije od 25 godina podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka
tijekom kojeg se formira rang-lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz
srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu.
Razredbeni postupak
a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole
Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se sumiraju opći uspjeh svakog razreda srednje škole i
ocjene iz predmeta: Matematika (40 bodova), Kemija (40 bodova) i Biologija (40 bodova) koje su
ostvarene u svakom razredu srednje škole.
Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 120 bodova.
b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu
Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz matematike, kemije i biologije, kandidat može
ostvariti najviše 120 bodova, od toga 40 bodova iz kemije, 40 bodova iz matematike i 40 bodova iz
biologije.
Na razredbenom ispitu kandidat mora ostvariti minimalno po 20 % bodova na testovima iz matematike,
kemije i biologije, odnosno 8 bodova iz matematike, 8 bodova iz kemije i 8 bodova iz biologije.
Kandidati koji su bili upisani na dodiplomski studij izvan biotehničkog znanstvenog područja, a nisu ga
završili, uz uvjet da su položili module koji obuhvaćaju područje Kemije i Biologije, koje se vrednuje
na razredbenom ispitu, može se vrednovati ocjena ostvarena na ispitu s odgovarajućim brojem bodova
na ime provjere znanja iz kemije, odnosno biologije
Troškove razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kuna snose sami kandidati.
Prijave za razredbeni postupak
Prijave za razredbeni postupak se primaju:
-

od 1. do 5. srpnja 2019. za ljetni upisni rok
od 10. do 13. rujna 2019. za jesenski upisni rok

Prijave se predaju osobno u studentskoj službi (Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu 8.00 –
12.00 h) ili poštom na adresu Fakulteta s naznakom „za natječaj za upis“.
Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti na mrežnoj stranici
www.fazos.unios.hr

Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:
1.
Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika) Priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava eGrađani.
2.

Izvod iz matične knjige rođenih. Priznaje se e-Izvadak iz MR generiran iz sustava e-Građani.

3.
Izvornik (original) rodnog lista, preslika ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan
putem servisa e- Građani
4.
Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik
ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi)
5.
potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn na IBAN:
HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d. (Opis plaćanja: „razredbeni postupak“; u Poziv na broj
odobrenja: upisati OIB kandidata)
6.
Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak
priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim
i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje
Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske
kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja
vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb
(www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666 ).
7.
Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije
(prilažu kandidati koji imaju ovaj status).
Razredbeni ispit
Razredbeni ispit za kandidate starije od 25 godina održat će se u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih
znanosti Osijek za:
-

ljetni upisni rok - 10. srpnja 2019. u 9.00 sati
jesenski upisni rok - 16. rujna 2019. u 9.00 sati

Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u 9.00 sati bez posebne obavijesti i sa sobom donijeti osobnu
iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.

Objava rezultata i upisi
Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) biti će objavljeni 11. srpnja 2019., odnosno 17.
rujna 2019. na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr
Upisi kandidata starijih od 25. godina će se provoditi:
-

ljetni upisni rok – 16. srpnja 2019.
jesenski upisni rok - 19. rujna 2019.

Obavijesti
Izvanredni studenti studij upisuju i studiraju uz plaćanje pune participacije (godišnje školarine) u
iznosu od 7.370,00 kn.

Studenti - strani državljani studij upisuju i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od
21.000,00 kn.
Sve ostale obavijesti mogu se dobiti na web stranici www.fazos.unios.hr i u Studentskoj službi Fakulteta
agrobiotehničkih znanosti Osijek, tel. 031/554-844 od 8.00 do 12.00 sati ili na adresi Vladimira Preloga
1, 31000 Osijek.

7. PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek,
tel. 031/224-331, fax: 031/207-115; URL: www.ptfos.unios.hr,
IBAN: HR1725000091102017142, Addiko bank d.d.;
Upisi kandidata na preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija, prema rang listi
objavljenoj putem NISpVU sustava, provoditi će se u:
-

ljetnom roku: 18. i 19. srpnja 2019.
jesenskom roku: 18. rujna 2019.

Detaljan raspored upisa biti će objavljen 15. srpnja 2019. (nakon 20:00 h), odnosno 18. rujna 2019.
(nakon 18:00 h), na mrežnoj stranici: http://www.ptfos.unios.hr

UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA
Osobe koje su četverogodišnje srednje obrazovanje završile u Republici Hrvatskoj prije 2010., a koje
do uključivo 30. 9. 2019. navršavaju 25 godina, mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog
studija u statusu redovitog studenta prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj
kvoti za upis.
Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija za osobe starije od 25
godina je 5 studenata.
Posebni uvjeti upisa za osobe starije od 25 godina podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka
tijekom kojeg se formira rang-lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz
srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu.
Razredbeni postupak
a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole
Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se sumiraju opći uspjeh svakog razreda srednje škole i
ocjene iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija, Biologija i Hrvatski jezik, koje su ostvarene u svakom
razredu srednje škole.
Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 120 bodova.
b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu
Razredbeni ispit uključuje provjeru znanja iz kemije i matematike, koja su obuhvaćena programom
srednjih škola Republike Hrvatske.
Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz kemije i matematike, kandidat može ostvariti najviše
120 bodova, od toga 60 bodova iz kemije i 60 bodova iz matematike.
Na razredbenom ispitu kandidat mora ostvariti minimalno po 20 % bodova na testovima iz matematike
i kemije, odnosno 12 bodova iz matematike i 12 bodova iz kemije.

Kandidat koji tijekom razredbenog postupka ostvari minimalno 84 boda (35 %), od ukupno mogućih
240 bodova, postigao je razredbeni prag te se svrstava na rang-listu za upis prema ukupno ostvarenim
bodovima.
Kandidatima koji su bili upisani na neki dodiplomski studij, a nisu ga završili, te su tijekom studija
položili predmete koji obuhvaćaju područja kemije i matematike zastupljena na razredbenom ispitu,
može se vrednovati ocjena ostvarena na ispitu s odgovarajućim brojem bodova na ime provjere znanja
iz kemije, odnosno matematike.
Troškove razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna snose kandidati sami.
Prijave za razredbeni postupak
Prijave za razredbeni postupak se primaju za:
-

ljetni upisni rok od 1. do 5. srpnja 2019.
jesenski upisni rok od 2. do 6. rujna 2019.

Prijave se predaju osobno u studentskoj službi (Franje Kuhača 18, 31 000 Osijek, 1. kat, u vremenu
10:00 – 14:00 h) ili poštom na adresu Fakulteta s naznakom „za natječaj za upis“.
Obrazac za prijavu na
www.ptfos.unios.hr/upisi

razredbeni

postupak

može

se

preuzeti

na

mrežnoj

stranici

Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:
-

svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)
svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika)
rodni list
domovnicu
priznanicu o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kuna na IBAN: HR1725000091102017142,
Addiko bank d.d. (Opis plaćanja: „Ime i Prezime“; u Poziv na broj odobrenja: upisati OIB
kandidata

-

omotnicu A4 formata s napisanom točnom adresom kandidata (za povrat dokumenata)

Razredbeni ispit
Razredbeni ispit za kandidate starije od 25
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, i to za :
-

godina

održat

će

se

u

prostorijama

ljetni upisni rok 11. srpnja 2019. u 9:00 h
jesenski upisni rok 12. rujna 2019. u 9:00 h

Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u 9:00 h bez posebne obavijesti i sa sobom donijeti osobnu
iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije. Razredbeni ispit traje 4 sata, a kandidatima je dozvoljeno
korištenje logaritamskih tablica i džepnog računala (kalkulatora).

Objava rezultata i upisi
Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) biti će obavljani 12. srpnja 2019., odnosno 13. rujna
2019. na mrežnoj stranici www.ptfos.unios.hr/upisi
Upisi kandidata starijih od 25. godina provoditi će se u:

-

ljetnom upisnom roku 16. srpnja 2019.
jesenskom upisnom roku 18. rujna 2019.

Obavijesti
Studenti - strani državljani studij upisuju i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od
15.000,00 kn.
Sve dodatne obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog studija mogu se dobiti u Studentskoj službi
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 031/224-331, kao i na mrežnoj
stranici: http://www.ptfos.unios.hr/upisi

PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

8. EKONOMSKI FAKULTET, 31000 Osijek, Trg Lj. Gaja 7, tel. 031/224-400, fax: 031/211-604,
URL: www.efos.unios.hr, IBAN: HR4325000091102013376

Upisi
na preddiplomske sveučilišne studije će se provoditi u sljedećim terminima:
-

ljetni rok: 17. i 18. srpnja 2019. godine (redoviti i izvanredni) od 8.00-13.00 sati, prema
rasporedu, koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta 15.srpnja 2019. godine.
jesenski rok: 20. rujna 2019. (redoviti i izvanredni) od 8.00-12.00 sati, prema rasporedu, koji
će biti objavljen na web stranici Fakulteta 19. rujna 2019. godine.

UPISI ZA KANDIDATE STARIJE OD 25 GODINA

Prijave kandidata starijih od 25 godina (redoviti i izvanredni) primaju se u studentskoj referadi
Fakulteta u sljedećim terminima:
ljetni rok:
Prijave: od 1.–5. 7. 2019. od 8.00-12.00 sati
Rang lista 5.7. 2019. u 15.00 sati.
Upis kandidata starijih od 25 godina koji su prošli razredbeni ispit je 8. 7. 2019. od 8.0010.00 sati
jesenski rok:
Prijave: od 2. - 6.9. 2019. od 8.00-12.00 sati
Rang lista 6.9. 2019. u 15.00 sati.

Upis kandidata starijih od 25 godina koji su prošli razredbeni ispit je 9.9. 2019. od 8.0010.00 sati

9. PRAVNI FAKULTET, 31000 Osijek, Stjepana
URL:www.pravos.unios.hr; IBAN: HR8023400091100163962

Radića

13,

tel.

031/224-500,

Upisi na studije Pravnog fakulteta će se provoditi u:
-

ljetnom roku od 16. srpnja do 19. srpnja 2019.
jesenskom roku 18. i 19. rujna 2019.

Upisi će se obavljati prema rasporedu objavljenom na internetskoj stranici Fakulteta nakon objave
konačnih rang lista.

DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI
Za pristupnike preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad Pravni fakultet Osijek provodi
dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti testiranjem razumijevanja pročitanog teksta i
logičkog zaključivanja.
Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnika vrednuje se sa 20% bodova.
Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti:
-

za ljetni rok: 11. lipnja 2019. godine
za jesenski rok: 3. rujna 2019. godine

Termini održavanja dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:
- za ljetni rok: 15. lipnja 2019. godine
- za jesenski rok: 7. rujna 2019. godine
prema rasporedu objavljenom na internetskoj stranici Fakulteta
Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti provodit će se prema prijavama pristupnika.
Obrazac za prijavu za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti može se preuzeti na
internetskoj stranici Fakulteta http://www.pravos.unios.hr
Prijave se predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog fakulteta Osijek, Stjepana Radića 13/I kat od
9:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, s naznakom:
"Studentska referada – prijava za dodatnu provjeru".
Uz obrazac prijave potrebno je priložiti potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 250,00
kuna uplaćenih na IBAN račun Fakulteta: HR8023400091100163962 s naznakom „troškovi dodatne
provjere".

Pristupnici su na dodatnu provjeru dužni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja
identiteta. Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri ili ne donesu osobnu iskaznicu ili putovnicu
eliminirat će se iz daljnjeg postupka.
Rezultate dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti Pravni fakultet Osijek unijet će
u sustav NISpVU:
-

za ljetni rok: 26. lipnja 2019. godine
za jesenski rok: 11. rujna 2019. godine

UPISI ZA KANDIDATE STARIJE OD 25 GODINA

Upisne kvote za kandidate starije od 25 godina:
- Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo: 20 studenata
- Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad: 10 studenata
- Preddiplomski stručni Upravni studij: 15 studenata

1.Uvjeti upisa
Kandidati koji su položili maturu po ranijim uvjetima nisu obvezni polagati ispite državne mature
i bit će rangirani na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi.
Svi potrebni obrasci za prijavu na razredbeni postupak mogu se preuzeti na internetskoj stranici
Fakulteta http://www.pravos.unios.hr
2. Prijave za razredbeni postupak (za studente starije od 25 godina koji se upisuju kao
izvanredni studenti) se primaju:
2.1. Prijave za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo:
-

ljetni upisni rok: od 1. do 4. srpnja 2019.
jesenski upisni rok: od 9. do 12. rujna 2019.

Prijave se predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog fakulteta Osijek, Stjepana Radića 13/I kat od
9:00 – 12:00 sati ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, Studentska referada.
2.2. Prijave za preddiplomski stručni Upravni studij:
-

ljetni upisni rok: od 1. do 4. srpnja 2019.
jesenski upisni rok: od 9. do 12. rujna 2019.

Prijave se predaju osobno u Studentsku referadu stručnog upravnog studija Pravnog fakulteta Osijek, u
Kampusu, Cara Hadrijana 8a, od 9:00 – 12:00 sati ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana
Radića 13, Studentska referada.
Prijava za razredbeni postupak se podnosi na posebnoj tiskanici koja se može preuzeti na internetskoj
stranici Fakulteta http://www.pravos.unios.hr

2.3. Prijave za preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad:
-

ljetni upisni rok: 11. lipnja 2019. – zadnji dan prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja,
vještina i sposobnosti
za jesenski rok: 3. rujna 2019. – zadnji dan prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina
i sposobnosti)

DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI
Pristupnici stariji od 25 godina koji se prijavljuju na Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad
moraju pristupiti dodatnoj provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti testiranjem
razumijevanja pročitanog teksta i logičkog zaključivanja, kako je prethodno navedeno u ovom
Posebnom dijelu natječaja za Pravni fakultet Osijek a koji se odnosi na pristupnike koji se prijavljuju
putem NISpVU sustava. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnika vrednuje
se sa 20% bodova.
Termini održavanja dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:
- za ljetni rok: 15. lipnja 2019. godine
- za jesenski rok: 7. rujna 2019. godine
prema rasporedu objavljenom na internetskoj stranici Fakulteta
Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti provodit će se prema prijavama pristupnika.
Obrazac za prijavu za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti za kandidate starije od
25 godina – bez polaganja državne mature može se preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta
http://www.pravos.unios.hr
Prijave se predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog fakulteta Osijek, Stjepana Radića 13/I kat od
9:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, s naznakom:
"Studentska referada – prijava za dodatnu provjeru".
Uz obrazac prijave potrebno je priložiti potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 250,00
kuna uplaćenih na IBAN račun Fakulteta: HR8023400091100163962 s naznakom „troškovi dodatne
provjere".
Pristupnici su na dodatnu provjeru dužni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja
identiteta. Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri ili ne donesu osobnu iskaznicu ili putovnicu
eliminirat će se iz daljnjeg postupka.
Rezultati dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za kandidate starije od 25
godina objavit će se:
- za ljetni rok: 26. lipnja 2019. godine
- za jesenski rok: 11. rujna 2019. godine
na internetskoj stranici Fakulteta
3. Raspored upisa za kandidate starije od 25 godina
Raspored upisa i rang lista za pristupnike starije od 25 godina bit će objavljeni do 15. srpnja 2019. (za
ljetni upisni rok), odnosno do 17. rujna 2019. (za jesenski upisni rok) godine na internetskoj stranici
Fakulteta.

Obavijesti
Detaljnije obavijesti o upisu u I. godinu studija pristupnici mogu dobiti u:
a) Studentskoj referadi Fakulteta za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i
preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad, Osijek, Stjepana Radića 13/I kat, na telefon:
031/224-527, 031/224-529 i 031/224-533, te na internetskoj stranici Fakulteta
http://www.pravos.unios.hr
b) Studentskoj referadi stručnog upravnog studija u Kampusu, Osijek, Cara Hadrijana 8a, na telefon:
031/399-966, te na internetskoj stranici Fakulteta http://www.pravos.unios.hr

PODRUČJE DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

10. FILOZOFSKI FAKULTET, 31000 Osijek, L. Jägera 9 tel. 031/211-400, telefaks: 031 212-514,
URL: www.ffos.unios.hr, IBAN: HR8423600001102484368

1. Kandidati koji su položili maturu po ranijim uvjetima nisu obvezni polagati ispite državne mature i
bit će rangirani na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi.
Svi potrebni obrasci za prijavu na razredbeni postupak mogu se preuzeti na mrežnoj stranici fakulteta
http://www.ffos.unios.hr/.
2. Za upis na studij Psihologije, potrebno je položiti Provjeru dodatnih sposobnosti.
Krajnji datum prijave za upis na studij Psihologije elektroničkim putem u Nacionalni informacijski
sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) je 3. lipnja 2019. (za ljetni rok) i 12. kolovoza 2019. (za
jesenski rok).
Prijave za Provjeru dodatnih sposobnosti za upis na studij Psihologije dostavljaju se Uredu za studente
i studije Filozofskoga fakulteta Osijek, a primaju se od 3. do 7. lipnja 2019. (ljetni rok) i od 12. do 16.
kolovoza 2019. (jesenski rok).
Provjera dodatnih sposobnosti održat će se 3. srpnja 2019. u 9.00 sati (ljetni rok) i 11. rujna 2019. u 9.00
sati (jesenski rok).
Sve ostale informacije mogu se dobiti u Uredu za studente i studije Filozofskoga fakulteta Osijek, na
telefon 494-645, 494-649 i 494-725 te na mrežnoj stranici fakulteta http://www.ffos.unios.hr/.
Upisi na preddiplomske sveučilišne studije Filozofskog fakulteta će se provoditi u
- ljetnom roku 16., 17. i 18. srpnja 2019.
- jesenskom roku 20. rujna 2019.
Ljetni rok
16.7.2019. (utorak)
9.00 sati
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)
Hrvatski jezik i književnost - Njemački jezik i književnost
10.00 sati
Informatologija (jednopredmetni)
11.00 sati
Sociologija - Engleski jezik i književnost
Sociologija - Hrvatski jezik i književnost
Sociologija - Pedagogija
Sociologija - Filozofija
Sociologija - Povijest

17.7.2019. (srijeda)
9.00 sati
Mađarski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
Mađarski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost
Mađarski jezik i književnost - Povijest
Mađarski jezik i književnost - Pedagogija
10.00 sati
Njemački jezik i književnost (jednopredmetni)
11.00 sati
Engleski jezik i književnost - Njemački jezik i književnost
Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
18.7.2019. (četvrtak)
9.00 sati
Engleski jezik i književnost - Pedagogija
Engleski jezik i književnost – Povijest
Filozofija - Engleski jezik i književnost
Filozofija - Hrvatski jezik i književnost
10.00 sati
Psihologija (jednopredmetni)
11.00 sati
Pedagogija - Povijest
Filozofija - Povijest
Hrvatski jezik i književnost - Pedagogija
Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Njemački jezik i književnost - Pedagogija
Prostorije za upis: učionice br. 15 i 16.

Jesenski rok
20. 09. 2019. u 9.00 sati (prostorija broj 15) - svi studiji na kojima je ostalo mjesta nakon ljetnog upisnog
roka
Ukoliko kandidat, u izuzetnom slučaju, zbog opravdanog razloga, nije u mogućnosti doći na upis u
utvrđenom terminu molimo da se javi Uredu za studente i studije najkasnije do dana upisa kako bi se
dogovorio novi termin za upis. Kandidat koji se nije na vrijeme javio neće se moći naknadno upisati. U
opravdanim slučajevima kandidata može upisati druga osoba uz ovjerenu punomoć za upis i
potpisivanje ugovora.
Dodatne obavijesti o upisu:
1. Za upis obvezno priložiti original svjedodžbu o završnom ispitu, kopiju osobne iskaznice, te dvije
fotografije (3.5 cm x 4.5.cm): za matični list i x-icu.
2. Prilikom upisa kandidati su dužni donijeti potvrdu o plaćenim troškovima upisa.
Uz troškove upisa, studenti koji su ranije studirali u Republici Hrvatskoj na bilo kojem
visokom učilištu te fakultet upisuju drugi put, dužni su platiti troškove školarine u
iznosu od 5.500,00 kn odmah prilikom upisa.
3. Kandidati s invaliditetom trebaju na upis donijeti ispunjen Obrazac 1 – studenti s invaliditetom –
evidencijski list.
4. Kandidati sportaši trebaju na upis donijeti ispunjen Obrazac 2 – športska evidencija.

PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
11. KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, 31400 Đakovo, Petra Preradovića 17, telefon:
031/802-402; 802-405; fax: 031/802-403; tajnistvo@djkbf.hr,
IBAN: HR 4523900011100474440.
DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI
(Motivacijski razgovor)
Dodatna provjera obuhvaća:
Motivacijski razgovor pristupnika s mjerodavnim članovima Komisije, te se vrednuje sa 10%,
odnosno student može dobiti najviše 100 bodova. Razredbeni prag je 50 bodova. Motivacijski
razgovor je eliminacijski uvjet.
Prijave
Zadnji dan prijave posebnih znanja, vještina i sposobnosti je za
-

ljetni rok - 28. lipnja 2019.
jesenski rok - 6. rujna 2019.

Kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 100,00 kn
uplaćenih na IBAN: HR452390001-1100474440
Termin održavanja motivacijskog razgovora
-

ljetni rok - 1. srpnja 2019. u 10.00 sati
jesenski rok - 9. rujna 2019. u 10.00 sati

Rezultati motivacijskog razgovora
objavit će se za
- ljetni rok - 2. srpnja 2019.
- jesenski rok - 10. rujna 2019
na oglasnoj ploči i internet stranici Fakulteta, te na stranici www.postani-student.hr
Upis
na i integrirani sveučilišni Filozofsko teološki studij će se provoditi:
-

ljetni rok - 18. srpnja 2019. u 9.00 sati
jesenski rok - 20. rujna 2019. u 9.00 sati

Obavijesti

Sve obavijesti o prijavama za motivacijski razgovor, potrebnoj dokumentaciji, rokovima i upisima mogu
se dobiti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i to na telefon: 031/802-402 (Tajništvo) i 031/802-405
(Ured za studente). Bitno je redovito pratiti internet stranice Fakulteta (www.djkbf.hr ) i www.postanistudent.hr
UMJETNIČKO/ZNANSTVENO PODRUČJE
12. AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU, 31000 Osijek, Kralja Petra Svačića 1f, telefon:
031/25 33 00, www.uaos.hr,IBAN: HR 7323600001102689236

Pravo upisa na preddiplomske sveučilišne studije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku imaju
kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili ispite obaveznog dijela Državne mature
na osnovnoj (B) razini i položili provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti na Akademiji za
umjetnost i kulturu u Osijeku za studije koji su navedeni u nastavku.

Iznimno, pravo prijave imaju i:
1. posebno nadareni kandidati koji nemaju završenu srednju školu, pri čemu se posebno uzimaju u
obzir nadarenost; sposobnosti, postignuća, perspektiva i dob.
2. kandidati koji su ranijih godina završili srednjoškolsko obrazovanje mogu se prijaviti bez polaganja
ispita Državne mature, ali će u tom slučaju biti zakinuti za 10% bodova koje donosi Državna matura.
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku raspisuje posebnu kvotu za studente starije od 25
godina.
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku provodi dodatne provjere posebnih znanja, vještina i
sposobnosti za upis na preddiplomske sveučilišne studije Glazbene pedagogije, Klavira, Kompozicije,
Teorije muzike, Gitare, Tambure,Pjevanja, Likovne kulture,Glume i lutkarstva te Kazališnog
oblikovanja.
DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI
1. Glazbena pedagogija –teorija glazbe (max. 10 % - postotni prag 50%), test iz općih pojmova
glazbene umjetnosti (max. 10 % - postotni prag 50%), diktat (max. 10 % - postotni prag 50% ),
harmonija (max. 5 % - postotni prag 50%), harmonija na klaviru (max. 5 % - postotni prag 50%),
Pisanje eseja na glazbenu-pedagošku temu (max. 10 % - postotni prag 50%), solfeggio (max. 10
% - postotni prag 50% ) i klavir (max. 10 % - postotni prag 50%), Motivacijski razgovor sa
razredbenim povjerenstvom (max. 10 % - postotni prag 50%).
Razredbeni prag je 400 bodova (50% od ukupnog broja bodova na ispitu).
2. Klavir -klavir (max. 60 % - postotni prag 50%), teorija glazbe (max. 10 % postotni prag 50%),
diktat (max 5 % postotni prag 50%) i solfeggio (max. 5 % postotni prag 50%).
Razredbeni prag je 400 bodova (50% od ukupnog broja bodova na ispitu).
3. Pjevanje -pjevanje (max. 60 % postotni prag 50%), teorija glazbe (max. 5 % - postotni prag 50%),
diktat (max. 5 % postotni prag 50%), solfeggio (max. 5 %- postotni prag 50%) i klavir (max. 5 % postotni prag 50%).
Razredbeni prag je 400 bodova (50% od ukupnog broja bodova na ispitu).

4. Likovna kultura - pregled mape domaćih radova (35 radova) u boji i crtežu do posljednjeg dana
prijave za provjeru Specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (max. 10 %, postotni prag 50%),
pismeni ispit iz povijesti umjetnosti –izborni dio državne mature (max. 20 %), praktični ispit:
crtanje glave, crtanje akta, slikanje-slobodna interpretacija zadanog problema i modeliranje po
promatranju (max. 40 %.)Usmeni ispit (max.10%).
Razredbeni prag je 500 bodova.
5. Gluma i lutkarstvo - uključuje provjeru talenta iz glume i lutkarske animacije, provjeru glazbenih
i psihofizičkih sposobnosti kroz fizičke vježbe kroz tri eliminacijska kruga.Provjera muzikalnosti
(max. 10%), provjera pripremljenih zadataka (max. 10 %), pismeni test iz opće kulture (max. 10%),
završna prezentacija (max.50 %). Razredbeni prag je 500 bodova.
6. Žičani instrumenati; smjerovi: Gitara i Tambure –glavni predmet (70%), solfeggio usmeni
(5%), solfeggio pismeni (10%), teorija (5%), kandidat stječe 50 bodova za nagrade na natjecanjima
ili iznimne uspjehe u glazbi te još 50 bodova za maturu. Razredbeni prag je 600 bodova.
7. Kompozicija s teorijom muzike; smjerovi: Kompozicija i Teorija muzike.
Smjer: Kompozicija:solfeggio (10%) , teorija (5%) , klavir (10%), harmonija (10%), harmonija na
klaviru (10%), polifonija (10%) , slušni esej (5%), vlastita skladba (20%),analiza (5%), uspjesi u
školovanju : prosjek ocjena (5%), matura (5%), nagrade i priznanja (5%).
Smjer: Teorija muzike:Solfeggio (15%),Teorija (10%), Klavir (10%), (Harmonija (10%),
Harmonija na klaviru (10%), Polifonija (10%), Slušni esej (10%), Analiza (15%), uspjesi na
školovanju : prosjek ocjena (5%), matura (5%).
UVJETI UPISA NA IZVANREDNE PREDDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJEGLAZBENA PEDAGOGIJA, LIKOVNA KULTURA, KAZALIŠNO OBLIKOVANJE,
PJEVANJE, KLAVIR, KOMPOZICIJA, TEORIJA MUZIKE, GITARA , TAMBURE
Pravo prijave za upis imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u trajanju od četiri godine.
Prijava za upis na izvanredne preddiplomske sveučilišne studije – Glazbena pedagogija, Likovna
kultura, Kazališno oblikovanje, Pjevanje, Klavir, Kompozicija, Teorija muzike, Gitara, Tambure nije
ograničena dobnom granicom kandidata.
Pravo upisa na izvanredne preddiplomske sveučilišne studije - Glazbena pedagogija, Likovna kultura,
Kazališno oblikovanje,Pjevanje, Klavir, Kompozicija, Teorija muzike, Gitara i Tambure ostvaruju
kandidati koji su prešli razredbeni prag, koji iznosi 500 bodova za preddiplomske sveučilišne
studijeKazališno oblikovanje i Likovna kultura, 400 bodova (50% od ukupnog broja bodova na ispitu)
za preddiplomske sveučilišne studije Glazbena pedagogija, Klavir i Pjevanje, te 600 bodova za
preddiplomske sveučilišne studije – Kompozicija, Teorija muzike, Gitara i Tambure.
Školarina za izvanredne studente iznose 9.240,00 kn za svaku godinu studija.
Detaljna objašnjenja zadanih elemenata provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis na sve
preddiplomske studije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku mogu se pronaći na mrežnoj
stranici Akademije www.uaos.hr(upisi 19./20.), u službenim upisnim brošurama Akademije
dostupnim u Uredu za studente ili na telefon 031/253-300.
Zadnji dan prijave posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Akademija za umjetnost i kultutru

ljetni/jesenski rok

Glazbena pedagogija

ljetni rok
jesenski rok
ljetni rok
jesenski rok

Klavir

Zadnji dan prijave
visokom učilištu
12. lipnja 2019.
4. rujna 2019.
2. srpnja 2019.
6. rujna 2019.

Pjevanje

ljetni rok
jesenski rok
ljetni rok
jesenski rok

12. lipnja 2019.
4. rujna 2019.
28.lipnja 2019.
29. kolovoza 2019.

Kompozicija

ljetni rok
jesenski rok

2. srpnja 2019.
6. rujna 2019.

Teorija muzike

ljetni rok
jesenski rok

2. srpnja 2019.
6. rujna 2019.

Gitara

ljetni rok
jesenski rok

2. srpnja 2019.
6. rujna 2019.

Tambure

ljetni rok
jesenski rok

2. srpnja 2019.
6. rujna 2019.

Likovna kultura

Kandidati su obvezni dostaviti Akademiji potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na
IBAN: HR 4523600001102162739 s naznakom "za provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti ".

Prijave za provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti kandidati podižu na Akademiji za
umjetnost i kulturu u Osijeku ili na mrežnoj stranici Akademije.
Termini provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za:
ljetni rok:
-

15. lipnja 2019. prema rasporedu koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Akademije
za umjetnost i kulturu za studije Glazbena pedagogija i Pjevanje.

-

Od 4. do 5. srpnja 2019. prema rasporedu koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici
Akademije za umjetnost i kulturu za studije Klavir, Kompozicija, Teorija muzike, Gitara i
Tambure.
Od 1. do 5. srpnja 2019. prema rasporedu koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici
Akademije za umjetnost i kulturu za studij Likovna kultura.
Od 1. do 6. srpnja 2019. prema rasporedu koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici
Akademije za umjetnost i kulturu za studij Glume i lutkarstva.

-

jesenski rok :
- Od 9. do 10. rujna 2019. prema rasporedu koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici
Akademije za umjetnost i kulturu za studije Klavir, Kompozicija, Teorija muzike, Gitara i
Tambure.
- Od 2. do 6. rujna 2019. prema rasporedu koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici
Akademije za umjetnost i kulturu za studij Likovna kultura.
- Od 2. do 7. rujna 2019. prema rasporedu koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici
Akademije za umjetnost i kulturu za studij Glume i lutkarstva.
- 7. rujna 2019. prema rasporedu koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Akademije za
umjetnost i kulturu za studije Glazbena pedagogija i Pjevanje.
- Uz dokumente navedene u općem dijelu, kandidati prilažu za:
STUDIJ LIKOVNE KULTURE
-

mapa domaćih radova tvrdo ukoričena u formatu 100x70 cm

STUDIJ PJEVANJA I STUDIJ GLUME I LUTKARSTVA
-

kraći životopis, fotografiju te potvrdu liječnika laringologa
frankiranu kovertu za povrat dokumenata (za preporučenu pošiljku), s adresom kandidata

Ako se kandidat prijavljuje na više studija, za svaki studij podnosi zasebnu prijavu s odgovarajućim
dokumentima i dokazom o uplati troškova razredbenog postupka. Prijave bez traženih priloga, neće se
razmatrati.

Rezultati provjere sposobnosti objavit će se u
ljetnom roku:
-

18. lipnja 2019. za studije Glazbene pedagogije, Pjevanje
8. srpnja 2019. za studije Klavira,Kompozicije, Teorije muzike, Gitare, Tambura, Likovne
kulture te Glume i lutkarstva na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i
kulturu.

jesenskom roku:
- 11. rujna 2019. za studije Glazbene pedagogije, Pjevanja, Klavira, Kompozicije, Teorije
muzike, Gitare, Tambura, Likovne kulture te Glume i lutkarstva na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Akademije za umjetnost i kulturu.

Upisi na preddiplomske sveučilišne studije Akademije za umjetnost i kulturu će se provoditi u
-

ljetnom roku 17. srpnja 2019. u 9 sati.
jesenskom roku 20. rujna 2019. u 9 sati.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, obvezni su prije upisa platiti troškove upisa. Pored ovih
troškova studenti plaćaju indeks i troškove izrade studentske kartice te članarinu čiju visinu određuje
Studentski zbor.
Kandidati koji se nisu upisali na željeni studij u I. roku, mogu se prijaviti na II. razredbeni rok prema
uvjetima koji su navedeni.
Obavijesti
Obavijesti o upisima u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Akademije za umjetnost i
kulturu u Osijeku mogu se dobiti u Studentskoj referadi, Kralja Petra Svačića 1f ili na telefon 031/ 253300.

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

13. ODJEL ZA BIOLOGIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STRISSMAYERA U OSIJEKU,
31000 Osijek, Cara Hadrijana 8/A, tel: 031/399-900, fax. 031/399-939, www.biologija.unios.hr,
IBAN: HR5425000091402130208
Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Biologija će se provoditi u
-

ljetnom roku 19. srpnja 2019. od 9:00 h do 13:00 h
jesenskom roku 20. rujna 2019. od 9:00 h do 13:00 h

Kandidati na upis donose sljedeće:
- potvrdu liječnika opće prakse da pristupnik/ca nije alergičan/a na bilje i kemikalije
- presliku uplaćene uplatnice za troškove upisa (IBAN: HR5425000091402130208)
- tri fotografije (4 x 6 cm) za index, matični list i x-icu.
Obavijesti
Obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Biologije na Odjelu za biologiju
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi, Cara
Hadrijana 8/A, na http://www.biologija.unios.hr ili na telefon 031/399-904.

14. ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, tel: 031/ 232 - 700, Telefax: 031/ 232 - 701; URL:
www.fizika.unios.hr, IBAN: HR7125000091402130193
Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Fizika će se provoditi u

-

ljetnom roku 17. srpnja 2019. od 8.30 do 12.30 sati
jesenskom roku 20. rujna 2019. od 8.30 do 12.30 sati

Upisi će se provoditi u prostorijama Odjela za fiziku Trg Ljudevita Gaja 6.
Obavijesti
Obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Fizike na Odjel za fiziku pristupnici
mogu dobiti u Uredu za studente, Trg Ljudevita Gaja 6, na web stranici http://www.fizika.unios.hr,
telefonom na broj: 031-232-726 i na e-mail: ured@fizika.unios.hr

15. ODJEL ZA KEMIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, HR31000 Osijek, Ulica cara Hadrijana 8/A, tel: 031/399-961, fax: 031/399-969, www.kemija.unios.hr,
IBAN: HR5925000091402130312

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Kemija će se provoditi u
-

ljetnom roku 18. srpnja 2019. od 8.30 sati do 12.00 sati

-

jesenskom roku 20. rujna 2019. od 8.30 sati do 12.00 sati

Obavijesti
Obavijesti o upisu u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Kemije na Odjelu za kemiju mogu
se dobiti u Uredu za studente Odjela, Ulica cara Hadrijana 8/A, na broj telefona 031/399-961, na web
stranici Odjela / Upisi 2019/20 http://www.kemija.unios.hr/upisi-2019 , a svi upiti mogu se poslati i na
e-mail: referada@kemija.unios.hr

16. ODJEL ZA MATEMATIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U
OSIJEKU, 31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, Telefon: 031/224-804, Telefaks: 031/224-801,
www.mathos.unios.hr, IBAN: HR3725000091402000049
Upisi na preddiplomske sveučilišne studije Matematika i Matematika i računarstvo će se provoditi u
-

ljetnom roku 18. srpnja 2019. od 8.00 do 13.00 sati
jesenskom roku 20. rujna 2019. od 9.00 do 13.00 sati

Zamolbe i odgovarajuću dokumentaciju temeljem aktivnosti koje se vrednuju kao posebna postignuća
kandidati su dužni dostaviti poštom na adresu Odjela za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6 s naznakom
(Posebna postignuća) ili osobno do 21. lipnja 2019.
Obavijesti
Obavijesti o upisu u I. godinu studija na Odjel za matematiku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente
Odjela za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, na web stranici http://www.mathos.unios.hr i telefonom
na broj: 031/ 224 804.

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI

17. FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10,
tel. 031/321-712, 031/321-713, 035/492-642, 035/942-643; www.foozos.hr,
IBAN: HR1825000091102044575

Pravo upisa na preddiplomske sveučilišne i integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu
i položili ispite obveznog dijela Državne mature, kandidati stariji od 25 godina te ako nisu eliminirani
na kriterijima znanja plivanja, odnosno zdravstvenoj sposobnosti (za kandidate preddiplomskog studija
Kineziologije).
Kandidati preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologija, uz prijavu za upis putem sustava postanistudent.hr, imaju obvezu pristupanja i svim dijelovima dodatne provjere.

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I
OBRAZOVANJA

1.Upisi
na studije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti će se provoditi u
- ljetnom roku od 16. srpnja 2019.
- jesenskom roku od 18. rujna 2019.
prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Fakulteta.
2.Izravan upis u studij
Izravan upis na studij, neovisno o ostvarenom uspjehu na državnoj maturi imaju kandidati koji su:
-

ostvarili 1. – 3. mjesto na državnim natjecanjima iz bilo koje discipline
sudjelovali na međunarodnim natjecanjima iz bilo koje discipline
vrhunski sportaši prema kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora (I.–II. kategorije)

UPISI KANDIDATA STARIJIH OD 25 GODINA
Upisna kvota za kandidate starije od 25 godina:
preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - 5
izvanrednih studenata
- preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja na dislociranom
studiju u Slavonskom Brodu – 5 izvanrednih studenata
*Ukoliko se ne popuni kvota za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog
odgoja i obrazovanja u Osijeku i u Slavonskom Brodu, studij se neće izvoditi.
-

1. Uvjeti upisa za kandidate starije od 25 godina koji pristupaju razredbenom postupku
Osobe koje do uključivo 30. rujna 2018. navršavaju 25 godina mogu upisati studij u posebnim kvotama
uz uvjet da su završili četverogodišnju srednju školu.
Uz obrazac prijave (koji se može preuzeti na stranici www.foozos.hr) potrebno je priložiti:
- svjedodžbe, i to: svjedodžba o završnom ispitu u srednjoj školi i svjedodžbe svih razreda srednje
škole
- uplatnica za troškove razredbenog postupka uplaćenih na IBAN račun Fakulteta
HR1825000091102044575 s naznakom „razredbeni postupak“ u iznosu od 300,00 kuna
- velika kuverta s poštanskom markicom i adresom pristupnika
Prijave se predaju osobno ili poštom na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana
10, Osijek, uz naznaku „Ured za studente - prijava za razredbeni postupak“.
Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

2. Razredbeni postupak
Izbor kandidata za upis na studij obavlja se na temelju razredbenog postupka koji se sastoji od
vrednovanja ocjena srednje škole (prosjek svih ocjena 45%, Matematika 15%, Strani jezik 15%,
Hrvatski jezik 25% te druga postignuća (završena glazbena škola) 5%.
3. Izravan upis u studij
Izravan upis na studij, neovisno o rezultatima razredbenog postupka za kandidate starije od 25 godina,
imaju kandidati koji su:
- ostvarili 1. – 3. mjesto na državnim natjecanjima iz bilo koje discipline
- sudjelovali na međunarodnim natjecanjima iz bilo koje discipline
- vrhunski sportaši prema kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora (I.–II. kategorije)

Zadnji dan prijave za razredbeni postupak:
-

ljetni rok – 28. lipnja 2019.
jesenski rok – 10. rujna 2019.

Razredbeni postupak provodit će se prema prijavama kandidata koje treba dostaviti Fakultetu za odgojne
i obrazovne znanosti. Obrazac prijave za razredbeni postupak kandidati mogu preuzeti na internetskoj
stranici Fakulteta www.foozos.hr ili u Uredu za studente.

3. Rang-liste
Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) bit će objavljeni 10. srpnja 2019., odnosno 16. rujna
2019. na internetskoj stranici fakulteta www.foozos.hr i na oglasnim pločama Fakulteta.

4. Upisi
Kandidati koji su stekli pravo upisa moći će se upisati u
-

ljetnom roku od 16. srpnja 2019.
jesenskom roku 18. rujna 2019.

prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnim pločama i internetskoj stranici Fakulteta.

5. Obavijesti
Studenti – strani državljani studij upisuju i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od
15.000,00 kn.
Obavijesti o pitanjima vezanim uz upis, kandidati mogu dobiti u Uredu za studente Fakulteta za odgojne
i obrazovne znanosti: Cara Hadrijana 10, Osijek i Ivana Gundulića 20, Slavonski Brod te na internetskoj
stranici www.foozos.hr.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KINEZIOLOGIJA

DODATNA PROVJERA SPECIFIČNIH MOTORIČKIH ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Razredbeni postupak obuhvaća:
1. ocjenu zdravstvene sposobnosti (eliminacijski kriterij)
2. provjeru znanja plivanja (eliminacijski kriterij)
3. provjeru specifičnih motoričkih znanja i motoričkih sposobnosti.
Dodatna provjera specifičnih motoričkih znanja i sposobnosti u uvjetima upisa ukupno se
vrednuje 400 bodova uz razredbeni prag od 150, koji ima eliminacijski učinak.
Svaki kandidat mora pristupiti dodatnoj provjeri.
Eliminacijski kriteriji su i zdravstvena sposobnost i znanje plivanja.
Kandidati koji nisu odgovarajuće zdravstveno sposobni ili nisu prošli provjeru znanja plivanja, neće
moći pristupiti provjeri specifičnih motoričkih znanja i motoričkih sposobnosti.
Ocjena zdravstvenog stanja donosi se na osnovi liječničkog pregleda koji kandidati moraju samostalno
obaviti kod liječnika medicine rada.
Kandidati moraju u obrascu za prijavu dodatne provjere naznačiti modul koji im je prioritet za
upis studija.
Pravo izravnog upisa na studij, neovisno o uspjehu na državnoj maturi, pod uvjetom da su zdravstveno
sposobni i ako zadovolje na provjeri znanja plivanja, imaju kandidati koji su vrhunski sportaši prema
kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora (I.–II. kategorije)
1. Prijave
Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru specifičnih motoričkih znanja i sposobnosti je
-

ljetni rok - 17. lipnja 2019.
jesenski rok - 2. rujna 2019.

Dodatna provjera provodit će se prema prijavama kandidata koje treba dostaviti Fakultetu za odgojne i
obrazovne znanosti. Obrazac prijave za razredbeni postupak kandidati mogu preuzeti na internetskoj
stranici Fakulteta (www.foozos.hr) ili u Uredu za studente.
Prijave se predaju osobno ili poštom na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana
10, Osijek, uz naznaku „Ured za studente - prijava za dodatnu provjeru“.
Kandidati su obvezni s prijavom dostaviti Fakultetu i potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u
iznosu od 700,00 kn uplaćenih na IBAN račun Fakulteta HR1825000091102044575 s naznakom
„troškovi dodatne provjere ".
Kandidati su na provjeru dužni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta te
odgovarajuću sportsku odjeću i obuću i opremu za plivanje.
Kandidat koji ne pristupi razredbenom postupku ili ne donese osobnu iskaznicu ili putovnicu eliminirat
će se iz daljnjeg postupka.
Termini održavanja dodatne provjere specifičnih motoričkih znanja i sposobnosti:
-

ljetni rok: od 3. i 4. srpnja 2019.

-

jesenski rok: 9. rujna 2019.

Objašnjenja zadanih elemenata provjere znanja i sposobnosti za upis na sve studije Fakulteta za odgojne
i obrazovne znanosti kao i obavijesti u svezi dodatne provjere mogu se pronaći na internetskim
stranicama Fakulteta www.foozos.hr.
Na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kineziologija izvodit će se modul Kineziološke rekreacije i
modul Sporta (sportska gimnastika, plivanje, nogomet, tenis, atletika, karate, vaterpolo, rukomet,
odbojka i neki drugi sportovi) ovisno o dovoljnom broju iskazanih interesa pristupnika koji ostvare
pravo na upis.
Otvaranje modula ovisi o dovoljnom broju kandidata koji su ostvarili pravo na upis studija.
Kandidati koji ostvare pravo na upis moći će upisati modul koji će se izvoditi u akademskoj godini
2019./20.
3. Upisi
Upisi će se provoditi u:
-

ljetnom roku od 16. srpnja 2019.
jesenskom roku od 18. rujna 2019.

prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Fakulteta.

4. Obavijesti
Obavijesti o pitanjima vezanim uz upis, kandidati mogu dobiti u Uredu za studente Fakulteta za odgojne
i obrazovne znanosti: Cara Hadrijana 10, Osijek i Ivana Gundulića 20, Slavonski Brod te na internetskoj
stranici www.foozos.hr.

